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Sammanfattning  
Responsive Web Design (RWD) har på kort tid gått från ett koncept till en av de största trenderna inom 

webbutveckling. Det är nästan underförstått idag att nya webbsidor ska vara i RWD. Trots det är inte RWD det 

självklara alternativet som löser alla problem dagens utvecklare står inför när det gäller den stora floran av surfande 

enheter.  

 

I examensarbetet djupdyker vi i tekniken, både praktiskt och teoretiskt, för att kunna dra slutsatser om RWDs styrkor 

och svagheter. Detta åstadkoms genom att ta fram en applikationsplattform och en första applikation 

(semesterplanering) åt konsultföretaget Sigma AB, där ett av grundkraven var att det vi utvecklade skulle kunna 

användas varsomhelst.  

 

Utifrån våra resultat lämnas rekommendationer på när RWD är alternativet att satsa på och när det behöver 

kompletteras av andra tekniker, så som Native- eller HTML5 applikationer.    
 

Abstract 
Responsive Web Design (RWD) has quickly moved from a concept to one of the biggest trends within Web 

Development. Today it is close to implied that new Websites should use the technique RWD. Even so the technique 

do not cover all problems the developers are facing today when it comes to the flora of mobile devices.  
 

Within this thesis we are digging deeper into the technique, both in practice and theory, in order to make conclusions 
on its advantages and disadvantages. This we fulfilled by creating both an application platform and a first application 
(to handle vacation requests) for the company Sigma AB, there one of basic requirements were that everything 
developed could be used anywhere.  
 

From our results we are giving recommendations for when you should use RWD and when you should consider 
other techniques like Native- or HTML5 applications.  
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Förord 

Redan innan det blev klart att vi skulle få göra vårt examensarbete hos Sigma pratade vi om att 

en intressant utmaning vore att få kombinera en undersökning ihop med en praktisk del. Genom 

det skulle vi få använda våra förvärvade kunskaper från universitet både till att hitta en lösning 

och genomföra den. I slutändan skulle det resultera i både en akademisk rapport och en fysisk 

produkt.  

 

Därför var det för oss väldigt roligt när Sigma ville ta sig an vårt examensarbete och lät oss 

påverka innehållet till stor del. När uppgiften väl fastställts fick vi dessutom helt fria händer att 

lösa den med de tekniker vi tyckte lämpade sig bäst.   

 

Vi vill med det rikta ett stort tack till Sigma och framför allt Thobias Bergqvist som var vår 

handledare under arbetets gång.  

 

Dessutom vill vi tacka vår examinator, Anders Fröberg, som har tagit sig tid till vårt 

examensarbete. 

 

Linköpings universitet maj 2013. 
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Kapitel 1  

Inledning 

I det här kapitlet behandlas bakgrund, syfte och den frågeställning som 

ligger till grund för rapporten.  

1.1 Bakgrund  

I dagens samhälle växer antalet uppkopplade mobila enheter lavinartat och enligt en relativt 

färsk analys spår företaget Gartner att mobila enheter under 2013 passerar datorer som 

vanligaste enheten att surfa med1.  I och med detta har skalbarhet mellan datorer och mobila 

enheter mer och mer blivit en självklarhet för slutanvändarna. För utvecklarna är det inte lika 

självklart, men de har tvingats inför dilemmat om hur de löser detta användarkrav rent tekniskt.  

 

Då det inte finns en industristandard för varje sig vilket operativsystem eller skärmstorlekar som 

mobila enheter ska använda, innebär det en stor mängd av kombinationer att ta hänsyn till och 

anpassa sin applikation eller webbplats för. I utvecklingssammanhang talar man om tre 

huvudsakliga angreppssätt; 

 

1. Bygga en Native Applikation 

2. Bygga en HTML5 Applikation 

3. Bygga en webbsida i Responsive Web Design (RWD) 

 

Vilken väg som väljs verkar helt bero av vilka krav finns för en viss applikation och hur mycket 

tid som kan avvaras för utveckling och underhåll. 

 

Med denna bakgrund valde vi ett examensarbete hos företaget Sigma AB där uppgiften var att 

ta en applikationsplattform och en första applikation (mer om detta i kapitel 1.1.2). Under detta 

arbete skulle vi komma att ställas inför alla de vägval och beslut som nämnts här i inledningen 

och ta ställning till vad som var bäst lämpat för vår uppgift.    

 

                                                

1
 Gartner. Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2013 



 

2 
 

1.1.1 Företagsbeskrivning Sigma AB 

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, Management och Informationslogistik. Med 

nordiska kunder som bas levererar de på en internationell marknad och fokuserar på 

funktionella åtaganden. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare 

i nio länder. I Östergötland finns ca 30 medarbetare uppdelade på kontor i Linköping och 

Norrköping. 

1.1.2 Uppgiftsbeskrivning 

Då mycket av en konsults vardag inte spenderas på kontoret, utan ute hos kunder, ser Sigma 

ett behov av elektroniska hjälpmedel för att underlätta det som inte är kundrelaterat. Det kan till 

exempel vara att tidsrapportera, ansöka om semester, kalla till möten och hålla sig uppdaterad 

om vad som händer.  

 

Vår uppgift var att utveckla en applikation från ax till limpa som löste ett av dessa problem. I 

samband med detta skulle vi även ta fram en plattform, så Sigma i ett senare skede kunde 

bygga ut med ytterligare hjälpmedel. Valet föll på att utveckla en semesterapplikation.   

1.2  Syfte 

Rapportens syfte är att ge generell kunskap om hur man kan utveckla en applikation i 

Responsive Web för mobila enheter, som är ett kraftigt växande användningsområde. Detta 

inkluderar hur man kommer fram till vilken lösning (de vi tog upp i kapitel 1.1) som ska 

användas och själva implementeringen av vald lösning (kapitel 5).  För att nå dit behövde ett 

antal viktiga aspekter behandlas, såsom utvecklings- och servermiljö, något vi djupdyker i under 

kapitel 4.   

1.3 Frågeställningar 

Eftersom vi kommer fokusera på RWD är huvudfrågeställningen som präglar vår rapport; “Är 

Responsive Web Design ett hållbart alternativ mot Native- och HTML5 applikationer?”. För att 

kunna besvara frågan krävs en analys och ytterligare klargöranden inom de olika teknikerna. 

Det leder oss till underfrågorna; 

 

- När bör man välja ett utvecklingsspår över de andra? Vad är fördelarna med RWD? 

- Vilka krav ställer användarna på en mobil applikation? Hur mycket kan RWD uppfylla? 
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1.4 Avgränsningar 

Applikationsutveckling för mobila enheter är ett väldigt omfattande område och i symbios med 

begränsad för vårt examensarbete kunde vi inte göra grundliga analyser av alla tekniker som 

idag finns tillgängliga. Vi kommer redogöra för huvudspåren, med för- och nackdelar och hur vi 

kom fram till vårt val. Därefter koncentrerar vi oss på den teknik vi använde under utveckling, 

det vill säga RWD, och lämnar öppet för att framtida studier noggrannare behandlar de andra 

teknikerna.  
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Kapitel 2 

Metod och genomförande 

Här ger vi läsaren en inblick i de tillvägagångssätt som använts vid 

insamling av empirin. Den insamlade kunskapen är grundstommen för 

hur resten av rapporten är uppbyggd och hur den används som guide till 

implementationen av applikationen.  

2.1 Metod 

Intentionen med rapporten är i slutändan ge svar på huruvida tekniken Responsive Web Design 

står sig mot nativa mobilapplikationer och HTML5 applikationer. För att nå målet har vi valt att 

dela upp undersökningen i olika etapper med ett flertal studier samt att utveckla en verklig 

applikation med tekniken RWD. Applikationen, som vi kommer utveckla i första hand, ska sedan 

byggas in i en plattform. Plattformen kommer agera på serversidan som en ”back-end” i så stor 

mån som möjligt men även innehålla inloggningen för användarna i en ”front-end”-

implementation.  

 

Undersökningen av tekniken RWD testas i den extra applikationen där klientsidan ska agera 

responsive och därmed märka av vilken upplösning och enhet användaren använder till 

tjänsten. Serversidan har till uppgift att hantera tyngre beräkningar som anrop till databasen och 

användartjänsten Active Directory (se kapitel 3.2.10). I den extra applikationen ska användaren 

hantera ansökning relaterade till semester och ledighet.  

 

Till sist när implementationsfasen är slutförd kommer vi summera materialet och göra en mer 

grundläggande analys om tekniken RWD. Tabell 1 nedan visar en sammanfattning av hur vi 

delar upp rapporten i olika faser för att strukturera upp arbetsgången du finner här i metoden. 

Tabell 1 Beskrivning av arbetets faser 

Fas 1 

Teori-, användar- 
och teknikstudie 

Fas 2 

Fastställande av 
krav- och 

designspecifikation 

Fas 3 

Implemenation 

Fas 4 

Analys, diskussion 
och presentation av 

resultat 
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2.2 Genomförande 

Arbetsgången för genomförande har haft, som tidigare nämnt, utgångspunkt ifrån den 

övergripande tabellen i metoden. Den första studien föll naturligt på att få en inblick samt utreda 

hur RWD används idag samt jämföra det mot marknadens konkurrenter i en teoristudie. I 

undersökningen gick vi in på både för- och nackdelar med RWD samt användningsområdet där 

tekniken bäst är lämpad. Genom studien kunde vi i synnerhet urskilja vilka områden RWD har 

svårt att mäta sig med nativa mobilapplikationer och HTML5 applikationer respektive områden 

där RWD har fördelaktigare funktionalitet.  Vidare med hjälp av studien lyckades vi dra 

slutsatser om det fanns ett behov eller inte för just de funktionerna som RWD saknar till vår 

semesterapplikation. Vi kunde snart konstatera att för enklare webbapplikationer likt vår så är 

RWD både ett bättre och gynnsammare alternativ.  

 

Med det i ryggen gick vi in på det andra steget i fas 1 och utformade en användarstudie baserad 

på intervjuer av Sigmas anställda.   Med en bas på 9 stycken intervjuer innehållande deras 

synpunkter och idéer hade vi en väldigt god överblick över funktionerna och hur designen skulle 

se ut till plattformen och applikationen.  

 

Med användarstudien samt funktioner baserade på egna idéer sammanställdes 

kravspecifikationen i fas 2. Du kan läsa mer om innehållet i kapitel 5.1 Kravspecifikation. 

Samtidigt som detta fullbordades behövde vi ta fram en tredje studie för att fastställa teknik 

bakom hur applikationen skulle byggas. Rent konkret handlade teknikstudien om allt ifrån 

programmerings- och serverspråk och utvecklingsverktyg till vilken hostingmiljö som lämpar sig 

bäst för att hantera applikationen och plattformen i de olika fallen. 

 

Under fas 3 inleddes en implementationsfas under fyra veckor där vi delade upp utförandet ifrån 

kravspecifikationens olika moduler beroende på funktionalitet som är likvärdigt eller 

sammankopplad till varandra. I den här fasen varierande vi mellan olika teknikstudier och 

implementation av förklarliga själ då många av problem som vi stötte på löstes allt efter som.  

 

Till sist inleddes en avslutande fas för att analysera och sammanställa innehållet till rapporten. 



 

6 
 

2.3 Informationsinsamling 

När den här rapporten skapandes så var möjligheten inte stor att återfinna mycket information 

om tekniken RWD från litteraturkällor då ämnet är så pass nytt på marknaden. Väldigt stora 

delar har därför hämtats ifrån internetbaserade källor där det förekommer många vetenskapliga 

artiklar författade under de senaste åren. Det är artiklarna som har utgått som grund för vår 

teori- och teknikstudie i rapporten. 
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Kapitel 3 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen har till uppgift att ge grundläggande 

kunskaper inom de ämnesområden som behandlas i rapporten.  

Information är i huvudsak hämtad från elektroniska källor.  

3.1 Tekniker 

3.1.1 Responsive web design 

Responsive Web Design är ett relativt nytt begrepp, det myntades för första gången av Ethan 

Marcotte år 2010 i artikeln med samma namn hos webbtidningen A list Apart 2. I artikeln går han 

igenom de absoluta grunderna för en responsive design, vilket uppnås med hjälp av Media 

Queries som blev en standard i och med CSS33.  

 

 

 

 

En Media Query innehåller två saker; en media type, i detta fall screen, och en query för en 

mediafunktion, här max-device-width. Rent konkret frågar vi om en enhets horisontella 

skärmupplösning är 480 pixlar eller mindre (vilket är upplösningen hos en liten enhet, till 

exempel en mobiltelefon) och får vi träff kommer stilmallen (se kapitel 3.2.2) mobile.css laddas 

in. Annars så ignoreras hela Media Queryn och vi går vidare i koden. 

 

Vidare har Media Queries stöd för multipla egenskaper, du skulle kunna använda max-

device-width ihop med säg resolution. En Media Query är inte heller begränsad till att 

ligga i länkar (<link>) utan går också använda direkt i CSS som ytterligare en del av våra 

Media Query-regler. 

 

                                                

2
  Marcotte, Ethan. Responsive Web Design. 

3
  W3C. Media Queries 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

media="screen and (max-device-width: 480px)" 

href="mobile.css" /> 
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Med detta angreppssätt kan designen anpassas efter användarens beteende och miljö baserat 

på skärmupplösning, plattform och orientering. I praktiken innebär det att man som utvecklare 

använder sig av anpassningsbara layouter och bilder som laddas in av olika Media Queries. 

Genom detta ska hemsidan anpassas om en användare växlar mellan sin dator och 

mobiltelefon, det vill säga “respond to user’s preferences” eller kort och gott Responsive Web 

Design (RWD)4. Denna metod ska eliminera behovet av att utveckla olika webbplatser beroende 

på vilken enhet användaren har.  

 

Sedan Ethans artikel 2010 har RWD minst sagt växt, kraftigt. Redan 2012 rankades RWD som 

den näst största trenden inom webbutvecklingen av .net (en tidning för webbutvecklare och 

programmerare) 5 . Idag har vi fått känslan av att RWD är vedertaget bland erfarna 

webbutvecklare, bygger man en ny webbplats ska den vara responsive - det är inget som väljs 

till.   

3.1.2 Native App 

En Native app är en mobilapplikation skriven i ett visst programmeringsspråk och avsedd för en 

viss mobil plattform; Objective C för iOS, Java för Android och C# för Windows RT/8. En klar 

fördel är att dessa applikationer har tillgång till den mobila enhetens funktioner, exempelvis 

kamera och adressbok. Dessutom kan vissa applikationer helt/delvis användas utan att enheten 

behöver ha kontakt med Internet6.   

3.1.3 HTML5 App 

Skrivs med vanliga webbteknologier (HTML5, CSS och JavaScript). Tänkt att kunna användas 

över flera plattformar, “skriv en gång, kör varsomhelst”. Problemet med dessa applikationer är 

att de är något mer begränsade än native applikationer, t.ex. är de inte lika enkla att använda i 

“offline-läge” (utan tillgång till Internet) och de har inte riktigt samma möjligheter att använda den 

mobila enhetens funktioner (kamera, kalender etc.)7.  

                                                

4
  Smashing Magazine. Responsive Web Design: What It Is and How To Use It 

5
  Grannell, Craig. 15 top web design and development trends for 2012 

6
  Techopedia. Native Mobile App 

7
  Developer Force. Native, HTML5, or Hybrid: Understanding Your Mobile Application Development Options 
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3.2 Programmeringsspråk, datastrukturer och ramverk 

3.2.1 HTML  

HyperText Markup Language är det mest använda märkspråket för att visa webbsidor på 

Internet. Det används för att visa texter, bilder och andra resurser i webbläsaren. 

 

Filer med tilläggsnamnet .htm eller .html är HTML-dokument (även kallat webbsidor). Om man 

öppnar ett HTML-dokument ser man att de är uppbyggda med hjälp av så kallade “taggar” (<>), 

vilka talar om för en webbläsare hur information ska presenteras för användaren.  

3.2.2 CSS 

Cascading Style Sheets är ett språk som beskriver presentationsstilen för märkspråk (så som 

HTML). CSS definierar hur olika html element ska se ut, vilket ger utvecklaren bättre kontroll 

över sin webbsida och sparar väldigt mycket utvecklingstid8. Det kan till exempel handla om att 

sätta olika färger och storlekar på texten som visas. På svenska benämns det även som 

“stilmall”.  

3.2.3 JavaScript 

Är världens populäraste programmeringsspråk, språket för HTML och webben. Används för att 

förbättra webbsidor och hittas vanligen inbäddad ihop med själva HTML-koden.9 JavaScript 

renderar HTML-dokument dynamiskt, vilket innebär att det kan svara på olika event, validera 

data och skapa cookies för att nämna ett antal exempel.    

3.2.4 Databas 

En datastruktur som lagrar data, där datan oftast är uppdelad i flera olika tabeller inom 

databasen. Datan i sig brukar vara organiserad efter “verkligheten”, till exempel lagrar en tabell 

alla böcker ett bibliotek förfogar över medan en annan tabell talar om vem som lånat vilken bok.  

                                                

8
 WC3Schools. Introduction to CSS 

9
 ibid. Introduction to JavaScript 
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3.2.5 SQL 

Structured Query Language är en standard för att ansluta till och manipulera data i en databas. 

Mer konkret kan du med SQL lägga till, ta bort, uppdatera och hämta data som lagras i en (eller 

flera) databaser. För att kunna använda SQL på en webbsida behövs dessutom ett 

databasprogram (till exempel SQL Server eller MySQL), ett programmeringsspråk för 

serversidan (exempelvis PHP, Java och C#) och HTML/CSS10. 

3.2.6 ASP.NET 

Ett gratis ramverk designat för webbutveckling. Det är skapat av Microsoft och tanken med 

ramverket är att låta programmerare skapa dynamiska webbsidor, webbapplikationer och 

webbtjänster. 

3.2.7 C# (C-Sharp) 

Ett objektorienterat programmeringsspråk av Microsoft framtaget för att utveckla säkra och 

robusta applikationer för .NET ramverket (systemkomponent i Windows). Påminner i mångt och 

mycket om programmeringsspråken C++ och Java. 

3.2.8 Razor 

Programmeringssyntax som tillsammans med en view-engine i ASP.NET används för att 

rendera webbsidorna för en applikation dynamiskt. Razor tillåter serverbaserat språk som 

exempelvis C# inbakat i webbsidorna. Har filändelsen cshtml och varje kodblock startar med 

startsymbolen “@”.11 

3.2.9 Bootstrap 

Ett front-end ramverk för snabbare och enklare webbutveckling. Bootstrap levereras med ett 

stort antal komponenter (såsom tabbar, sidhuvud, menyer), CSS:er som är förberedda för 

Responsive Web Design, JavaScript plugins och mycket mer. En utmärkt byggkloss när man vill 

skapa en ny webbplats i Responsive Web Design. 

                                                

10
 ibid. Introduction to SQL 

11
 ibid. Introduction to Razor 



 

11 
 

3.2.10 AD 

Active Directory är en katalogtjänst för att samla information om exempelvis användare, skapat 

av Windows. Genom att konfigurera upp innehållet i ett AD med användare kan man utnyttja 

tjänsten till autentisering genom att en person loggar in med sina specifika inloggningsuppgifter.  

3.3 Utvecklingsverktyg 

3.3.1 Microsoft Visual Studio 

Visual Studio är en komplett utvecklingsmiljö från Microsoft för att bygga exempelvis ASP.NET 

applikationer. I programmet finns även stöd för att bygga skrivbords- och mobilapplikationer 

samt webbtjänster i XML. Huvudspråket i Visual Studio är C#. 

3.3.2 Sublime Text 2 

En populär texteditor, även rekommenderad av Bootstrap 12 , med stöd för en rad olika 

programmeringsspråk och syntax highlighting. Har ett antal smarta funktioner för att enkelt hitta 

i koden och kunna ändra på flera ställen samtidigt. Det finns också ett stort urval av plugins, så 

man verkligen kan personanpassa Sublime efter sina behov och inkludera versionshantering. 

Sublime hade vi som tilltänkt verktyg ifall vi valde att utveckla med PHP som serverspråk.  

3.3.3 Eclipse 

Profilerar sig med att vara ett utvecklingsverktyg för “vad som helst och ingenting”13. Primärt 

används dock Eclipse för utveckling i Java, även om det med hjälp av plugin går att utveckla i 

andra språk också.  Ett av de största och mest kända utvecklarverktygen. 

3.4 Hostingmiljöer 

3.4.1 Team Foundation Service 

En tjänst framtagen av Microsoft för att användas i utvecklingsprojekt. I Team Foundation 

Service, eller kort TFS, finns bland annat möjlighet att lagra källkod i molnet och checka ut den 

                                                

12
 Bootstrap. Getting Started 

13
 Eclipse. Eclipse Platform Overview 
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till Visual Studio, verktyg för grupper av utvecklare, agil planering, versionshantering och 

testning. Är gratis att använda för projekt om högst 5 personer. 

3.4.2 Windows Azure 

En öppen och flexibel molnplattform där man snabbt kan skapa, distribuera och hantera 

program i ett globalt nätverk av Microsoft-hanterade datacenter. I molntjänsten ingår 

webbplatser, virtuella datorer, Active Directory, mobila tjänster m.m. Gratis i 90 dagar, därefter 

betalar man för de resurser som används. I vårt examensarbete agerade Azure som en 

produktionsmiljö, det vill säga att skarpa releaser flyttades från TFS till Azure när vi var nöjda 

med koden. Vi använde även tjänsten för ett temporärt Active Directory. 

3.4.3 Glesys 

Hos Glesys kan man både enkelt och snabbt komma igång med sin egen molnserver som man 

hyr av dem från 84 kronor per månad. Med en egen server var tanken att konfigurera en så 

kallad LAMP-server (Linux, Apache, MySQL och PHP).  

3.4.4 One 

Ett av de mer prisvärda webbhotellen som finns, erbjuder tjänster motsvarande en LAMP-

server. Ett bra alternativ om man tänker utveckla med PHP som serverspråk och vill slippa 

krångel med att konfigurera en server själv. Deras billigaste paket kostar 12 kronor per månad.  

3.4.5 Amazon Web Services 

En molntjänst för Amazon där man betalar för utnyttjad serverkraft och trafik. Finns en 

gratisversion som gäller i tolv månader eller tills dess att man överskrider vad som ingår, då 

övergår det i pay-as-you-grow. 

3.4.6 Google App Engine 

Likt Amazon erbjuder Google också en molnlösning i ett gratisutförande och därefter betalar 

man i takt med att applikationen växer. Fördelen här är att man med hjälp av GWT (Google 

Web Toolkit) kan länka samman App Engine med utvecklingsverktyget Eclipse och därigenom 

skicka upp sin kod direkt till Google via Eclipse.  
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Kapitel 4 

Empiri 
I den empiriska referensramen redovisas det resultat som förvärvats 

genom en användar- och en teknikstudie. I användarstudien genomfördes 

totalt 9 intervjuer vars resultat även återges här.  

 

4.1 Bakgrund 

När vi tilldelades uppgiften att ta fram en plattform för mindre applikationer ihop med en första 

applikation (semesterplanering) gavs vi fria händer för hur detta skulle genomföras. Således 

fanns det inga krav från Sigma på vare sig teknik eller innehåll, det blev vår första uppgift att 

specificera.  

 

För att kunna identifiera behov och möjliga angreppssätt valde vi att genomföra två studier; 

 

1. En användarstudie mot de anställda på Sigma 

Ur denna studie ville vi kunna extrahera hur de anställda semesterplanerade i dagsläget och 

samla in åsikter om en framtida semesterapplikation, exempelvis förslag på funktioner eller 

eventuella krav för att byta ut dagens metod.  

 

2. En teknisk studie 

När en kravspecifikation väl hade arbetats fram behövde vi besluta om hur plattformen och 

semesterapplikationen skulle utvecklas. Som vi berört tidigare i rapporten finns ett antal tekniker 

att välja mellan, och inom dessa en variation av utvecklingssätt. I den tekniska studien arbetar vi 

oss fram till valet att använda RWD och bygga på Microsofts plattform.  
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Figur 1 Process för insamling av Empiri 

4.1 Användarstudie 

Utan uttalade krav från Sigma för vare sig applikationsplattformen eller semesterapplikationen 

var det nödvändigt att börja arbetet med att samla in information från de anställda om hur de 

semesterplanerade idag och vad de hade för tankar kring en framtida semesterapplikation. 

Utifrån det kunde vi sedan skriva ihop en kravspecifikation att arbeta efter.  
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Informationsinsamlingen skedde genom att intervjua de anställda enskilt under cirka 10 minuter 

(frågorna finns som bilaga). En webbenkät togs också fram, men då vi fick ihop så pass många 

intervjuer ansåg vi att det räckte som underlag. Därmed skickades aldrig enkäten ut.  

 

 
Figur 2 Fördelning arbetsredskap bland Sigmas anställda 

4.1.1 Semesterplanering idag 

Det visade sig tidigt under intervjufasen att semesterplaneringen uteslutande sköttes via e-post 

till chefen. För sommarsemestern svarade de flesta att de även fyllde i ett excelark med de 

veckor man önskade ledigt och i något enstaka fall fanns semesterlistor att fylla i på Sharepoint. 

Ingen av dessa metoder dominerade dock på samma sett som att skicka e-post till chefen (de 

gjorde flera även för sommarsemestern).  

 

Detta tillvägagångssätt innebär att chefen inte bara ansvarar för att godkänna (eller neka) 

ledighetsansökningar utan även får ett administrativt ansvar med att lägga in, ha uppsikt över 

och följa upp de anställdas ledigheter.  

 

Vissa anställda behövde även stämma av ledigheter med projektledarna för projekten de ingick i 

innan de kunde gå vidare med ansökan till chefen. De personer som behövde diskutera sin 

ledighet med både projektledare och chef påtalade att tillvägagångssättet inte var optimalt och 

att ett enhetligt sätt att ansöka om ledighet på hade varit bättre.  
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4.1.2 Framtida semesterapplikation 

Under intervjun om nuvarande process för semesterhantering ställdes en generell fråga om de 

anställda såg ett behov av att byta till en applikation, vilken fick klart positiv respons. Däremot 

hade flera svårt att tänka ut något som faktiskt skulle bli bättre med hjälp av en applikation.  

 

 
Figur 3 Varför Sigmas anställda skulle byta sitt system för semesterhantering 

 

Det visade sig emellertid att det fanns relativt mycket som kunde göras bättre (och byggas på) 

kring denna process när vi gick in under andra halvan av intervjun och ställde mer ledande 

frågor för en framtida applikation.  

 

Som vi ser i figur 3 (Varför Sigmas anställda skulle byta sitt system för semesterhantering) är 

majoriteten överens om att en applikation kan resultera i en betydligt enklare process, både för 

de anställda och för chefen. För att uppnå en bättre process var det fyra punkter de intervjuade 

återkom till, vilka tillsammans, om de förverkligades, skulle ge en klart förbättrad process; 

 

Lättanvänt 

Applikationen behöver vara designad på ett sådant sätt att det är enkelt att ansöka om ledighet, 

se sina ledigheter och ändra ansökningar. Att ha ett överskådligt gränssnitt där man enkelt får 

en överblick över sina ansökningar, till exempel genom en kalender, var en uppskattad idé.   
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Tillgänglighet 

En anställd ska ha möjlighet att administrera och se sin ledighet oavsett var hen befinner sig. 

Detta får till följd att applikationen måste kunna användas på flera olika enheter. 

 

Uppföljning 

För att veta status på en ansökan ska det inte vara nödvändigt att kontrollera det i 

applikationen. Istället bör applikationen kunna skicka ut en avisering vid en ny händelse. 

Aviseringen ska helst skickas via e-post, då alla dagligen kontrollerar sin inkorg.  

 

Inloggning 

Om möjligt ville Sigmas anställda undvika att behöva hantera ytterligare inloggningsuppgifter, 

profilen man använder i applikationen borde vara knuten till det personliga Sigma-inloggningen.  

 

Med dagens sätt att skicka e-post om sin ledighet innebär det i praktiken att det bara är chefen 

som vet vilka som arbetar den aktuella dagen och inte. Med en applikation skulle sådan 

information enkelt kunna göras tillgänglig för alla, något som blev en relevant fråga under 

intervjuerna - får andra se din ledighet/semester? Där var alla överens om att det var okej att 

visa sin godkända semester för andra.  

 

En av de avslutande frågorna under intervjuerna gav de anställda chansen att själva tycka till 

om vad de ville se i en kommande semesterapplikation. Alla önskemål kan av förståliga skäl (i 

huvudsak på grund av tidsbrist) inte förverkligas, men vi tog med dem i en lista över möjliga 

extra funktioner. De ville vi implementera i mån av tid. Av förslagen som inkom har vi tagit med 

ett antal här; 

 

Funktion Beskrivning Önskemålsfrekvens 

Stöd för Outlook Kunna få in ledigheten i Outlook-kalendern Hög 

Tids/dagsbank Mata in, se och räkna av flextid och semesterdagar. Alt. 

räkna upp dagar man tagit ledigt under ett kalenderår. 

Medel 

Helgdagar/veckor Se helgdagar och veckor i en kalender Medel 

Wizard En introduktionswizard vid första inloggning Låg 
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Grupper/team Dela in användare i team/grupper baserat på projekt Medel 

Sjukanmälan Hantera sjukanmälan via applikationen Låg 

Aviseringar 

PÅ/AV 

Välja om man ska få aviseringar från applikationen eller ej Medel 

Lägga in 

noteringar 

Kunna mata in noteringar i applikationen, exempelvis om 

skolavslutningar 

Låg 

Tabell 2 Möjliga extrafunktioner i semesterapplikationen 

4.2 Teknikstudie 

Utveckla applikationer för mobila enheter kan vara en djungel att orientera sig i. Det är ämnet 

som dominerar webbutveckling idag och, som vi berättade om redan i inledning av rapporten, 

finns ingen uttalad standard för hur applikationer och webbsidor anpassas för det ökade antalet 

mobila enheter. Det beror helt på vilken typ av applikation/webbsida det handlar om, krav som 

ställs på den mobila lösningen och hur mycket utvecklings- och underhållstid man är beredd att 

avsätta. Ett strategiskt viktigt beslut för webbaserade företag idag.   

 

Innan vi kunde gå in på detaljerna om hur vår plattform och applikation skulle utvecklas 

behövde vi ta detta strategiska beslut om vilken väg som lämpade sig bäst för uppgiften hos 

Sigma.  

4.2.1 Native vs HTML5 vs RWD 

Att det råder en het debatt om vilken teknik som är bäst lämpad för att utveckla webbsidor redo 

för mobila enheter råder det inget tvivel om.  Som exempel rekommenderar Google att 

utvecklarna ska satsa på universal sida i Responsive Web Design (RWD) 14  medan Jakob 

Nielsen, välkänd frontfigur inom användarvänlighet för webb, förespråkar en separat mobilsida. I 

en artikel skriver han följande; 

 

“Good mobile user experience requires a different design than what's needed to satisfy 

desktop users. Two designs, two sites, and cross-linking to make it all work.” 15 

 

                                                

14
 Google Developers. Building Smartphone-Optimized Websites 

15
 Jacob Nielsen. Mobile Site vs. Full Site 
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Och här är vi bara inom tekniken som bygger på att man inte skapar en applikation för en 

specifik mobil plattform, utan arbetar med att anpassa webbsidor för mobila enheter. Man 

förstår direkt att listan över företag och personer med högt anseende inom området, och deras 

olika åsikter, kan göras lång. På längre sikt tror dock analysföretaget Gartner att det är 

webbaserade lösningar som kommer dominera, även om separata (native) applikationer för de 

olika plattformarna inte helt kan konkurreras ut16.  

 

Att titta på debatten objektivt ger nog ett resultat där alla experter har ungefär lika mycket rätt 

och fel, inget alternativ kan pekas ut som det bästa. Det är den unika situation företaget eller 

utvecklaren står inför som kommer avgöra vilket alternativ som blir bästa lösningen. Här finns 

ett antal viktiga frågeställningar att ta hänsyn till; 

 

 Hur lång tid tar det att skapa en sida? För flera plattformar? 

 Hur enkelt blir det att uppdatera och underhålla innehåll och kod? 

 Hur blir användarupplevelsen? 

 Vad finns det för prestandakrav och hur belastad blir serversidan? 

 

I utvecklingsprojektet hos Sigma blev det aningen enklare att arbeta med dessa frågor eftersom 

det inte fanns ett befintligt system att ta hänsyn till. Om det funnits det, och sidan inte vore 

anpassad med RWD, skulle vi även behöva göra en avvägning ifall det hade blivit mer 

tidskrävande att skriva om sidan för RWD, implementera en ny mobilsida alternativt skapa 

applikationer. Följande tekniker ställde vi mot varandra i teknikstudien; 

 

Native App 

Fördelar: Riktigt bra prestanda, kan delvis användas utan uppkoppling, kan dra nytta av 

hårdvara och funktioner i telefonen (som exempelvis telefonbok, kamera och notiser). 

Nackdelar: Kräver flera applikationer (en för varje plattform) och flera nya verktyg att sätta sig in 

i. 

 

HTML5 App 

Fördelar: En applikation för alla plattformar, kan använda vissa av telefonens funktioner, så 

“nära” Native applikation det går komma. 

                                                

16
 Gartner. Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2013 
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Nackdelar: Kräver fortfarande att vi utvecklar en applikation och en webbsida, svårt att utveckla 

en riktigt bra HTML5 applikation. 

 

RWD 

Fördelar: Enkelt att utveckla och underhålla. 

Nackdelar: Längre laddningstider mellan server och mobil enhet då vi läser in hela webbsidor 

vid varje anrop, kan inte dra direkt nytta av telefonens funktioner. 

 

När vi genomfört vår användarstudie stod det klart för oss att de enheter som de anställda 

använde, förutom sina arbetsdatorer, varierade stort. Alla stora mobila plattformar fanns 

representerade (iOS, Andriod och Windows) och de använde inte bara telefoner, utan även 

surfplattor. Till denna variation av enheter behövde vi också addera en ytterst begränsad 

utvecklingstid för vårt teknikval.  

 

4.2.2 Programmeringsspråk 

Den stora frågan för oss när det gällde val av programmeringsspråk var språken som skulle 

användas mot serversidan. För klientsidan är det väldigt självklart att man bygger webbsidor 

med HTML, CSS och JavaScript - det finns inte några direkta utmanare.  

 

På universitetet läste vi en kurs om ren webbutveckling där vi använde Java som serverspråk. 

Men istället för att utgå från Java som vi hade erfarenhet av, ville vi undersöka vilket språk som 

lämpade sig bäst för den serversida vi behövde skapa.  I undersökning tittade vi närmare på 

Java, PHP och C#.  
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Figur 4 Illustration över klient- och serverspråken vi valde mellan 

 

Användarstudien visade att Sigmas anställda i första hand ville ha en applikation som var enkel 

att använda vilket betydde att vår fokus behövde ligga på presentationen av applikationen och 

inte serversidan. Därmed försökte vi ta reda på vilket av de tre serverspråken som vi valde 

mellan som skulle kräva minst av oss med avseende på att lära sig språket och skriva 

serverfunktioner, så vi istället kunde inrikta oss på design och utformning.  

 

En annan aspekt, som dök upp under teknikstudien, var framtida underhåll och utveckling av 

den plattform och applikation vi tog fram till Sigma. På Sigmas kontor i Linköping och 

Norrköping arbetade man i huvudsak i en Windowsmiljö (det vill säga C#). Att välja en annan 

inriktning medförde en risk för att Sigma inte skulle vara intresserade av att fortsätta med 

projektet när vi var klara.  

 

PHP, Java och C# är alla objektorienterande och man känner igen sig i syntaxen hos alla tre om 

man sedan tidigare arbetat med något av språken. Åsikterna är emellertid mycket spridda om 

vilket språk som anses vara mest professionellt och skalbart att arbeta med, där PHP kanske 

inte är det språk man primärt hittar hos större företag. Ändå tyckte vi PHP var ett bra alternativ 

med motiveringen att det verkade vara väldigt enkelt att komma igång, framför allt behöver man 

inte sätta sig in i några direkta utvecklingsverktyg eller processer.  
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Figur 5 Jämförelse mellan programmeringsspråken, kontrollera om en bool är satt eller ej 

 

Vår generella slutsats för de tre serverspråken vi behandlade under teknikstudien är att valet 

mellan dessa till viss del beror av tycke och smak och dels vilken typ av miljö man tänkt arbeta i. 

För att belysa ett par konkreta exempel utvecklar välkända WordPress (mjukvara för webbsidor 

och bloggar) i PHP17 medan Stack Overflow (frågor och svar-sida för utvecklare) använder C#18.  

4.2.3 Utvecklingsverktyg  

Parallellt med att välja språk för serversidan undersökte vi vilka utvecklingsverktyg som kunde 

användas, där vi tittade närmare på ett verktyg per språk; 

  

 Sublime Text 2 (PHP) 

 Eclipse (Java) 

 Visual Studio (C#)  

 

Eftersom vi spenderade en del tid på att hitta ett verktyg som var lämpligt att utveckla i per 

språk vi valde mellan, behövde vi sedan inte vikta dessa mot varandra. Val av verktyg hängde 

därmed direkt ihop med val av programmeringsspråk. 

                                                

17
 WordPress. About WordPress 

18
 ASP.NET. ASP.NET Customers 
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4.2.4 Hostingmiljöer 

Att endast arbeta med plattformen och applikationen lokalt var inte ett alternativ av två 

anledningar; För det första ville, som redan nämnts i rapporten, Sigma ha en lösning som 

fungerar överallt - både inom och utanför Sigma - och då behövde vi kunna testa och använda 

det vi utvecklade enligt detta önskemål. För det andra var vi två som utvecklade, så att sitta 

med all kod lokalt på varje enskild dator skulle försvårat arbetet för oss.  

 

Utbudet av hostingmiljöer är väldigt stort och du kan välja allt ifrån en “tom” server att 

konfigurera själv till mer färdiga lösningar du kan börja koda mot direkt. I vår teknikstudie 

behandlade vi; 

 

 Glesys 

 One 

 Amazon Web Services 

 Google App Engine  

 Team Foundation Service 

 Azure 

 

Hostingtjänster har blivit en tuff marknad, så av tjänsterna vi tittat på är det ingen som sticker ut 

ur mängden - alla skulle varit bra val för vårt projekt. Det som avgör är kunskap om 

serverkonfiguration, intresse av att lägga tid på konfigurering av en tjänst för att passa egna 

behov, vilket programmeringsspråk och utvecklingsverktyg som väljs ihop med (eventuell) 

kostnad.  

4.2.5 Resultat av teknikstudien 

De slutgiltiga valen vi gjorde vid teknikstudiens slut baserades i huvudsak på vår begränsade 

utvecklingstid och ett mål om alla enheter skulle kunna använda vår plattform och applikation. 

 

Valet föll därmed väldigt naturligt på RWD, eftersom det är enda lösningen som gav oss en 

möjlighet att hinna utveckla en produkt som fungerade lika bra på en dator som på en surfplatta 

eller mobil. Så även om både HTML5 och Native applikationer hade gett oss möjlighet att 

utveckla snabbare (med avseende på prestanda) och mer funktionella lösningar skulle det 

resulterat i att vi levererat något som inte kom alla till nytta.  
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Desto svårare var det att välja programmeringsspråk mot serversidan, då det inte fanns några 

krav från Sigma på vilket språk som skulle användas och alla passar för vad vi skulle utveckla. 

Det som fick ligga till grund för beslutet var vilken miljö som Sigma själva arbetade i på 

Linköpings- och Norrköpingskontoret - vilket var Windows - och därmed valde vi C#. Att välja 

samma programmeringsspråk som Sigma själva använde ökade våra chanser för att de 

fortsätter använda (och vidareutvecklar) den plattform och applikation vi byggde under 

examensarbetet.   

 

Med C# som programmeringsspråk innebar det att vi utvecklade plattformen i Visual Studio, 

som var det utvecklingsverktyg vi utsett för C# (se kapitel 4.2.3). Med C# och Visual Studio gick 

hostingalternativen Glesys och One automatiskt bort, för att de alternativen var riktade mot PHP 

som serverspråk. Återstod gjorde Amazon, Google, TFS och Azure där vi genast bestämde oss 

för att använda TFS och Azure för att arbeta med en renodlad Windows-lösning.  Genom att 

använda både TFS och Azure kunde vi använda TFS för att lagra kod online med möjlighet till 

revisionshantering och testning och Azure som en produktionsmiljö.   

 

 
Figur 6 Utvecklingsprocessen 
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Kapitel 5 

Utförande 

I det här kapitlet dyker vi in på djupet i hur vi gått tillväga för att skapa 

plattformen och applikationen. Istället för att beskriva hur teknikerna 

fungerar teoretiskt som vi tagit upp i tidigare avsnitt, beskriver vi istället 

här hur de använts praktiskt för komma till ett slutresultat. 

 

5.1 Kravspecifikation 

I grunden för vår utveckling låg en kravspecifikation som vi påbörjade under användar- och 

teknikstudien. Kraven delades in i mindre beståndsdelar med benämningen modul, som 

grupperade in funktionalitet som var likvärdig eller sammankopplad till varandra. Vi 

specificerade totalt fyra olika moduler, där ett par riktade sig helt mot plattformen eller 

semesterapplikationen medan de andra två grupperade samman krav och funktionalitet som 

gällde båda delar.  

 

 Modul I – Användarhantering och inloggning 

Krav: Två användartyper skall finnas. En med administrativa rättigheter (chef) samt en 

för vanliga användare, dit Sigmas anställda räknas in. En användare som är registrerad i 

databasen måste autentiserar sig med sitt unika användarnamn och lösenord. 

Inloggningen behöver vara säker, med någon form av kryptering. 

 

 Modul II - Design och användarvänlighet 

Krav: Beroende på vilken skrämupplösning en besökare har på sin enhet, ska 

plattformens och applikationens layout anpassas efter detta. Följande kategorier av 

enheter skall stödjas; mobil, dator och surfplatta. 

 

Menyn ska i så stor utsträckning som möjligt se enhetlig ut på samtliga enheter som ska 

stödjas. Viktigast är att menyn är optimerad för de minsta skärmarna, det vill säga för 

mobiltelefonerna, och att hela designen har samma “look-and-feel” oavsett enhet.  
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 Modul III - Semesterplanering 

Krav: Det ska vara möjligt att ansöka om semester för perioder eller enstaka dagar. Det 

bör finnas en kalender från vilken man antingen kan välja dagar att vara ledig, alternativt 

att ledighet läggs in direkt i kalendern. En anställd ska kunna få en översikt över 

skickade och hanterade ansökningar. 

 

De olika användargrupperna ska få aviseringar för händelser i applikationen.  Dessa ska 

gå ut via e-post till anställda och/eller chefer när något av följande inträffar: 

 

 En anställd skickar in en ny ansökan om ledighet 

 Chefen har behandlat en ansökan (med resultatet godkänd eller nekad) 

 

 Modul IV - Verktyg  

Krav: Verktygen ska byggas baserat på användarklasserna.  

Användarverktyg  

 Redigera användaruppgifter 

Uppdatera e-postadress och lösenord (inte om AD implementeras) 

 Översikt semestrar/ledigheter 

Se sin egen och möjligen kollegornas ledighet 

 Redigera ansökningar 

Möjlighet att ändra och ta bort egen ledighet/semester 

 

Administratörsverktyg (har även tillgång till samma verktyg som en användare) 

 Godkänna ansökningar med kommentar 

 Neka ansökningar med kommentar 

 Lägga till en ny användare (inte om AD implementeras) 

 Ta bort en befintlig användare (inte om AD implementeras) 

 

Eftersom vi skulle göra implementationen i en för oss ny miljö och med verktyg vi sedan tidigare 

inte hade erfarenhet av valde vi att hålla antalet krav nere. Det är väldigt svårt att på förhand 

uppskatta exakt hur lång tid olika delar tar att genomföra när man samtidigt ska sätta sig in 

verktygen och på vilket sätt saker ska göras. Därmed såg vi till att budgetera tid för att lära oss 

om Visual Studio, TFS och Azure. 
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5.2 MVC Modellen 

Det finns olika möjligheter att bygga webbapplikationer i Visual Studio där de större är Web 

Forms och MVC. MVC bygger på designmönstret MVC, Model-View-Controller och blev valet 

för oss. För att det ska bli enklare att förstå arkitekturen i vår plattform och applikation, börjar vi 

med att förklara hur MVC fungerar. 

 

MVC består av tre typer av objekt: Model är applikationsobjektet, Viewn är presentationen för 

användaren och Controllern definierar hur användarinterfacet svarar på inmatning från 

användare.  En View måste säkerhetskälla att den alltid återspeglar aktuellt tillstånd i en Model 

och så fort data i en Model ändras skickas en avisering till berörd View. 

 

Tack vare detta angreppsätt kan en Model kopplas till flera olika views och därigenom skapa 

olika presentationer av samma objekt19.    

 
Figur 7 MVC-modellen 

5.3 Användarhantering 

5.3.1 Introduktion 

Man måste tänka på två saker när man bygger en plattform som kräver användarinloggning där 

användarna ska vara berättigade till olika delar av systemet. Det man behöver skilja på är 

autentisering samt auktorisation. Autentisering specificerar användarverifiering, att man är 

den man påstår sig vara och bevisas för systemet genom en inloggningstjänst som 

applikationen tillhandahåller. Auktorisation beskriver användarbehörigheten som den inloggade 

användaren ska få. 

 

                                                

19
 Gamma E. m.fl Design Patterns, s. 4 
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Det finns många sätt för autentisering där det vanligaste sättet är autentisering genom ett unikt 

användarnamn sammankopplat med ett unikt lösenord. Andra tjänster som blir allt vanligare 

idag är att man autentiserar sig mot exempelvis Facebook eller OpenID. Den lösning vi använde 

oss av i det här arbetet är Active Directory där alla användare kan logga in med single sign-On 

(SSO). SSO betyder kort att en användare kan logga in till flera olika tjänster med samma 

lösenord överallt20. Anledning till valet är som tidigare beskrivet att Sigma använder sig av 

samma tjänst vilket underlättar en implementation i framtiden hos deras servrar.  

 

Det andra man bör tänka på är som sagt auktorisation som beskriver vad man som inloggad 

ska få göra i systemet. Exempelvis vill man inte låta en användare komma åt 

administratörsverktyg eller en annan användares kontouppgifter. I vårt system har vi byggt upp 

två olika användarklasser med en vanlig användare och en administratör som har olika 

rättigheter i systemet. För att se databasuppbyggnaden kring användarhantering se längre ner i 

5.3.3 Hantering av användare (auktorisation). 

5.3.2 Windows Azure Active Directory (autentisering) 

För att gå in mer på detalj hur användarhanteringen fungerar i vårt system krävs lite mer 

information om hur tekniken fungerar. Då vi inte hade tillgång till Sigmas egna Active Directory i 

utvecklingsstadiet valde vi att använda oss av Windows Azure Active Directory (WAAD) för 

ändamålet och därmed skapa en fungerande grund. 

 

Man beskriver hela databasen med användare som finns i WAAD som ett tenant vilken betyder 

ett område eller plats där man kommer åt användarna. För att förtydliga, när man pratar om en 

grupp användare i ett AD så menar man de finns i ett specifikt tenant som man kopplar 

applikationen mot för att sköta autentiseringen. För att få processen att fungera har vi 

sammankopplat Windows Identity Foundation (WIF) med en konfiguration så att anrop till vår 

plattform blir automatiskt omdirigerade enligt figur 8 som illustrerar hela processen med 

autentisering.  

 

                                                

20
 SSO, A Developer's Introduction To Active Directory Federation Services 
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Figur 8 Autentiseringsprocessen i ett WAAD system
21

 

 

När en förfrågning skickas från klienten till servern kontrollerar servern (i WIF) om man är 

autentiserad genom en specifik godkänd access-token (T) som klienten måste tillhanda. Har 

inte klienten en token alternativ en felaktig token blir man automatisk förflyttad genom WCF 

(Windows Communication Foundation) till Windows egna inloggningssida för vårt tenant 

(illustreras av steg två) Vid en korrekt inloggning får man tillbaka en access-token (steg tre) med 

den informationen som server kräver beroende på konfiguration hos WIF. 

 

När man har bevisat för server att man är berättigad till plattformen har man tillgång till alla 

systemets tjänster vilket man ofta inte vill så då får man ta hand om auktorisationen (se nedan). 

5.3.3 Hantering av användare (auktorisation) 

Som tidigare nämnt finns två typer av användare i vårt system vilket betyder konkret att vi 

behöver två roller som hanterar dessa. För att hantera användarna som är inloggade använder 

vi oss av SimpleMembership provider som är inbyggt i ASP.NET 4.5. SimpleMembership har 

sin grund i det äldre Membership och Custom Membership provider men förenklar många bitar 

för att integrera användarna till en SQL server.  

 

                                                

21
 SSO Azure. Adding Sign-On to Your Web Application Using Windows Azure AD 
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SimpleMembership bygger upp en färdig grund till hantering av användare som man kan 

använda mer eller mindre utan konfigurationer. Som nämnt vill vi kunna autentisera användare 

mot vårt AD så vi har ändrat om förinställningarna att inte spara användardata (som lösenord) 

lokalt utan detta har vi byggt bort genom AD. Läs mer hur vi gått tillväga i 5.4 Databasstruktur.  

 

Vi har även ändrat om rollhanteringen i SimpleMembership för att passa våra behov och 

således lagt till en AdminRole och en UserRole i databasen. Du kan nu enkelt låta en 

användare tillhöra en specifik roll enligt följande: 

 

 

… och sedan om du vill kontrollera en specifik funktion sätta en begränsning för en viss roll: 

 

 

5.3.3 Hämta användarinformation 

För att hämta ut mer information från WAAD dynamiskt utan att behöva autentisera oss 

ytterligare en gång genom en ny inloggning så finns generellt två sätt att göra detta. Det första 

alternativet är att man skickar en förfrågning genom ett claim, eller ett anspråk. Eftersom vi är 

inloggade på systemet genom autentiseringsprocessen (se ovan 5.3.2) vet vi att vi är en korrekt 

förlitlig användare. Man använder då den betrodda användaren för att göra nya förfrågningar 

dynamiskt mot tenant’et för att hämta ut ytterligare information om oss själva som exempelvis 

vilket för/efternamn vi har eller e-postadress.  

 

Däremot så är informationen man kan hämta ut genom ett claim begränsat och du kan inte 

heller ändra om den hämtade informationen. För att ta ut ännu mer information krävs extra 

plugin som förenklar hela förloppet.  

 

För att lösa det problemet har vi använt oss av Windows Azure Active Directory Graph som är 

ett färdigt API (Application Programming Interface) från Windows. Vi tänker inte gå djupare in 

hur WAAD Graph Helper fungerar rent tekniskt samt hur det integreras i applikationen i den är 

rapporten. Kortfattat är det i grund och botten baserad på claims men med extra modifikation 

Roles.AddUserToRole("Tobias", "AdminRole"); 

 

if (User.IsInRole("AdminRole")) 

{ 

   // DO SOMETHING 

} 
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samt att de utgår ifrån REST API endpoints22. Genom att använda oss av Graph API kan vi 

enkelt ta ut och modifiera användardata enligt följande exempelkod:  

 

 

 

 

 

 

MVCGraphServiceHelper är en dataklass inbyggt i Graph API som behandlar logiken bakom att 

skicka anspråk och ta ut access-token från WAAD. List<User> userList i kodexemplet får in 

samtliga användare. 

5.4 Databasstruktur 

Till en början använde vi oss av Windows egna SQL Server lokalt som databas för att bygga 

upp hela strukturen med alla tabeller samt för att underlätta testning. Vi hade ganska bra koll på 

hur vi ville bygga upp strukturen av applikationen samt användarhanteringen. Det stora 

problemet runt databashanteringen handlade mer om hur man ska knyta ihop de båda delarna 

för att fungera tillsammans. Till slutproduktion har vi databasen liggandes i molnet hos Azure. 

5.4.1 Användaruppbyggnaden 

Strukturen kring användarhantering är väldig enkel och är baserad på det förvalda 

SimpleMembership provider (tidigare omnämnt) som följer med ASP.NET ramverket 4.0 eller 

senare. Den konfiguration vi gjort är att vi även plockar ut användarens specifika ObjectID och 

Email från vårt WAAD och sparar i databasen. Innehållet i ObjectID är unikt för samtliga 

användare samtidigt som det inte går att ändra vilket gör det perfekt att använda som kontroll 

mellan WAAD i molnet och SimpleMembership.  

 

Utan några konfigurationer kommer SimpleMembership med sitt egna sätt att autentisera 

användarna. Genom att koppla om authensieringen mot vårt WAAD och använda ObjectID har 

vi även ändrat om SimpleMembership för att acceptera en WAAD som användare.  

                                                

22
 WAAD Graph, Windows Azure Active Directory Graph Overview 

directoryService = MVCGraphServiceHelper.CreateDirectoryDataService(this.HttpContext.Session); 

QueryOperationResponse<User> response; 

var users = DirectoryService.users; 

response = users.Execute() as QueryOperationResponse<User>; 

List<User> userList = response.ToList(); 
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Figur 9. Översiktsbild över användarhanteringen 

Med hjälp av SimpleMembership kan vi nu enkelt koppla ihop en användare i WAAD till vår 

lokala SQL databas där vi sparar information från applikationerna (se nedan). 

5.4.2 Semesterapplikation 

Även om vår semesterapplikation inte behövde lagra några större mängder av information i 

databas, egentligen bara ansökningar, tyckte vi det var viktigt att ha en bra struktur. Om det blir 

aktuellt att ändra befintlig data eller lagra mer/mindre information ska det vara enkelt att 

genomföra. Att uppdatera varje rad i en tabell när en ändring utförs vill man i möjligaste mån 

undvika, det är bättre att ändra på ett ställe och det får genomslag i hela databasen. Därför 

valde vi att bryta ner en fullständig ledighetsansökan i fyra tabeller i databasen (se figur 8). 

 

VacationApplications 

“Huvudtabellen” som knyter allt samman. När en ny ansökan skapas i systemet läggs den in i 

denna tabell med information om mellan vilka datum en anställd vill vara ledig, vilken typ av 

ledighet det handlar om och eventuell kommentar. Systemet lägger in användarens ID och ett 

ProcessedID, kopplingen mot administrationstabellen, i tabellen.   

 

VacationProcessed  

I samband med att en anställd skapar en ny ansökan genereras även en post i denna tabell och 

dess ID kopplas till en ansökan som ett ProcessedID. Posten skapas med statusen 

“Avvaktande” och standardkommentaren “Ej behandlad”. När en chef hanterar en ansökan 

RoleID 

 

RoleName 

UserName Email ObjectID UserID 

 

UserID 

 

RoleID 

 

WAAD 

UserProfile 

Tabellnamn 

Roles 

UsersInRole 
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uppdateras statusen och kommentaren, dessutom lägger systemet in ID’t på personen som 

hanterat ansökan.  

 

VacationStatus  

Lagrar vilken status en ansökan kan ha, där vi implementerade tre olika; Avvaktande, Godkänd 

och Nekad. Administrationstabellen (VacationProcessed) lagrar endast ett StatusId för vilken 

typ av status en viss semesteransökan har. 

 

VacationTypes  

Här återfinns de varianter av ledigheter en anställd kan välja; Semester, Komp eller Flex. 

Tabellen med ansökningar har endast ett TypeId lagrat för vilken typ av ledighet det rör sig om.  

 

 
Figur 10 Databasstrukturen för semesterapplikationen 

 

Själva applikationen arbetar endast mot VacationApplications- och VacationProcessedtabellen, 

vilket innebär att vår applikation kan lägga in, ändra och ta bort rader i dem. För VacationTypes 

och VacationStatus görs ändringar direkt i databasen, detta för att tabellernas värden ska vara 

statiska och därmed har en väldigt liten risk att behöva ändras.  

5.4 Designen 

Det som genomsyrade valet av design var att hålla det så stilrent och användarvänligt som 

möjligt. Vi la stor fokus på att hålla borta små menyer och liknande samt att det skulle se snyggt 

ut på en liten skärm för att underlätta användningen i en mobilenhet.  Vi lät oss också inspireras 
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av att webbsidan skulle känns mer som en mobilapplikation än en vanlig hemsida och Sigmas 

egen branding. För att bygga upp layouten till plattformen har vi använt oss av det externa front-

end ramverket Bootstrap. Hur Bootstrap fungerar rent tekniskt kan du se under kapitel 3, 

Responsive Web Design respektive Bootstrap. 

 

Valet av gratisverktyget Bootstrap föll ganska naturligt då det var väldigt enkelt att integrera i vår 

plattform samtidigt som det är lätt att komma igång och använda deras färdiga komponenter 

och templates. Man får mycket till hjälp och behöver mer eller mindre inte tänka på hur CSS 

använder Media Querys för att ändra om layouten beroende på skärmstorleken. 

 

Resultatet blev en ganska platt design där plattform består av en meny, en container och en 

footer. Inuti plattformens container kapslade vi in designen för semesterapplikationen som 

också den hade en meny och en container.  

 
Figur 11 Överblick design för plattform och applikation 

  

För att ge oss själva en bättre överblick och förenkla underhåll (det vill säga ändringar) av 

koden försökte vi generalisera så mycket det gick och återanvända kod genom delade filer. 

Därför bröt vi ut designen för såväl plattformens- som semesterapplikationens grundstomme 

och menyer (se figur 11) till egna, och delade, views för respektive del. Dessa blev sedan basen 

för alla andra views som skapades inom plattformen eller semesterapplikationen. För att 

förklara denna lösning lite mer konkret, visar vi nedan en kodsnutt från semesterapplikationens 

layout-fil; 
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Figur 12 Exempelkod för layoutuppbyggnaden 

Observera de tre rader som börjar med ett @ är skrivet i Razor. De indikerar att vi hämtar 

information från andra filer; Html.Partial läser in en hel view (i vårt fall applikationens meny), 

ViewBag.Header hämtar en textsträng från den view vi besöker och slutligen RenderBody som 

läser in all kod för de views som har denna layoutsida som mastersida (att likställa med en 

placeholder för innehåll).  Med andra ord behöver man inte för varje ny view inom 

semesterapplikationen fundera över var informationen ska läggas eller hur menyn läses in, du 

skapar direkt ditt nya innehåll och så håller layoutfilen ordning på resten.  

 

Med denna lösning räcker det med att ändra såväl layouten som menyn på ett ställe och det får 

genomslag på alla berörda views.  

5.6 E-post 

Då vi behövde implementera ett aviseringssystem för att underrätta användare om förändring i 

applikationen valde vi ett e-postsystem. Anledningen är att en användare inte ska behöva logga 

in för att kontrollera om en ansökan blivit godkänd utan detta ska ske direkt, ett krav från många 

i användarstudien.  

 

Det finns ett e-postsystem inbyggt i .NET som vi valde bort. Anledning var att vi inte har tillgång 

till en egen e-postserver samt att låta mejlen gå ut ifrån exempelvis en e-postklient som Gmail 

inte var aktuellt. För att lösa den här biten valde vi att använda oss av SendGrid som är ett 

       @Html.Partial("_VacationMeny") 
       <div class="container" style="margin-bottom: 45px;"> 
           <div class="vacation_container"> 
               <div class="vacation_head"> 
                   <div class="headcontent"> 

<img class="pull-left" 
src="~/Images/VacationApp/calendar_smal
l.png" alt=""> 

                   </div> 
                   <div class="headcontent"> 
                       <h4>@ViewBag.Header</h4> 
                   </div> 
               </div> 
               <div style="padding: 10px;"> 
                   @RenderBody() 
               </div> 
           </div> 
       </div> 
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externt plugin som hanterar hela den biten och använder även en egen SMTP-server23. De 

tillhandahåller även ett API till Visual Studio som gjorde en integrering till plattformen smidig. 

 

 

Figur 13 Exempel på ett e-postutskick 

5.6 Plattform 

I uppgiftsbeskrivningen var tanken från början att vi skulle implementera en webbaserad 

applikationsportal där man i ett senare skede kan utveckla och integrera fler applikationer. Då 

tiden varit knapp för hinna med alla delar har vi fokuserat på att få ett fungerande system med 

den semesterapplikation vi utvecklat.  

 

Det som är utvecklat i plattformen är användarhanteringen skapat i WAAD, integrerat i systemet 

som ett Proof of Concept. Detta betyder konkret att vi bevisar att det är fullt möjligt med tekniken 

så man i ett slutskede kan ta beslut om att införa systemet men då mot Sigmas egna AD. 

Plattformen är utarbetad så att en övergång mellan den nuvarande användarhanteringen och 

Sigmas AD ska bli smidig och att man inte behöver omarbeta hela strukturen. Se 5.3 hur 

användarhanteringen fungerar. 

 

                                                

23
 SendGrid. How to Send Email Using SendGrid with Windows Azure 
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När vi utformande plattformen låg, som tidigare nämnt, stor fokus på att få ordning på en bra 

grundlayout för att det ska bli användarvänlig och enkelt. Hela denna bit givetvis i RWD så det 

ska fungera lika bra i telefonen som på en surfplatta och detta sköts automatiskt med hjälp av 

Bootstrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Skillnaden på meny mellan skrivbords-(vänster) och mobilvy (höger) 

5.7 Semesterapplikation 

Som vi tog upp i kapitel 5.4 vävdes semesterapplikationen in i själva plattformen. Förutom de 

två delade view:erna, layout och meny, består semesterapplikationen av ytterligare sju olika 

views; AppStart, ViewAllApplications, UserEdit, UserDeleteApp, AllApplications, Administrate 

och  EditApplications. Av dessa sju views är de första fem tillgängliga för alla användare medan 

de sista två endast är nåbara om man är administratör i semesterapplikationen.  

5.7.1 Globala Komponenter 

I semesterapplikationen finns ett antal komponenter som vi valt att använda i flera views, därför 

går vi igenom dessa övergripande och visar i vilka views de använts. Mer konkret om vad varje 

view kommer under de två efterföljande rubrikerna.  

 

● Infoboxar 

För att ingen ska kunna misstolka hur semesterapplikationen fungerar och använts 

implementerade vi ett antal informationsboxar. Då en “rutinerad” användare kanske inte 

alltid vill se informationen kopplade vi denna box till en ikon ( ) som med hjälp av ett 

JavaScript kunde visa/dölja informationen. 

  

● Sortering 

Eftersom en användare med tiden troligen kommer arbeta med en större mängd 

semesteransökningar kändes det helt naturligt att kunna sortera dessa efter exempelvis 
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vilket datum en ledighet tar sin början eller har sitt slut. När användaren välja att sortera 

om ansökningarna är det controllen som talar om för view:n hur datan ska visas 

(increasing eller decreasing).  

 

● Sök 

Att sortera listan med ansökningarna gör det inte alltid enklare att hitta, så om 

användaren letar efter en specifik ansökan implementerade vi en sökfunktion som söker 

efter en given sträng i databasen (i vårt fall efter ett datum eller en person).  

 

● Pagination 

Innebär att en lång lista delas in i flera mindre listor som sedan visas på olika sidor, vilka 

man “bläddrar” mellan. Detta implementerades för att hålla sidornas storlek nere så 

ansökningar kunde bli mer överskådliga på de mindre enheterna. 

 

View Infobox  Sortering Sök Pagination  

Appstart     

ViewAllApplications     

AllApplications     

Administrate     

Tabell 3 Vilka globala komponenter som används i respektive view 

5.7.2 För Användare 

Som användare av semesterapplikationen har du, förutom det självklara att ansöka om 

semester, möjlighet att se och hantera alla dina inskickade ansökningar och få en överblick över 

när andra är lediga. 

 

När användaren öppnar semesterapplikationen från plattformen kommer denne till view:n 

Appstart, varifrån en ansökan om kan ledighet fylls i. Appstart består av ett html-formulär och 

två datepickers, skrivna i JavaScript, som ska göra det enklare för användaren att välja datum 

för sin ledighet. När formuläret postas till databasen (ansökan skickas in) genereras också ett 

mejl som går ut till alla administratörer i systemet, båda dessa händelser ombesörjs av en 

Controller som ser till att datan går vidare genom modellen till databasen och vidare anropar en 

hjälpklass för e-postutskick (se kapitel 5.6).  

 

I view:n ViewAllApplications skrivs alla ansökningar i systemet kopplade viss användare ut. Det 

är här användaren får full kontroll över sina ansökningar då denne förutom att se ansökningarna 

också kan editera, ta bort och se var i behandlingsprocessen de befinner sig. En ansökan kan 



 

39 
 

ha statusen avvaktande, godkänd eller nekad, där den förstnämnda är den status alla nya 

ansökningar tilldelas. För att göra det överskådligt applicerar vi olika stilmallar beroende på en 

ansökans status, som ger dem olika färger.  

 

Så länge en ansökan är i läget avvaktande har användaren möjlighet att båda editera och ta 

bort den, i de andra två tillstånden kan ansökan endast tas bort. Om användaren gör något med 

en inskickad ansökan får alla administratörer ett mejl som informerar om vad användaren gjort.  

 
Figur 15 Översikt ViewAllApplications 

 

ViewApplications bygger i huvudsak på en JavaScript-komponent från Bootstrap, collapse, som 

används för varje ansökan. Med hjälp av den visar vi endast en kort informationsrad och vilka 

verktyg användaren har för aktuell ansökan, om man däremot klickar på en specifik ansökan 

visas alla detaljer.   

 

Om användaren trycker på någon av ikonerna som symboliserar verktygen editera (orange ikon 

med penna) eller ta bort (röd ikon med soptunna) skickas denne vidare till en ny view, UserEdit 

eller UserDeleteApp, som båda innehåller varsitt html-formulär med information om vald 

ansökan. Skillnaden är att den ena uppdaterar en rad i databasen och den andra tar bort. 
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Figur 16 Detaljer för en ansökan 

Slutligen har en användare tillgång till view:n AllApplications som listar alla godkända 

ansökningar i systemet i förenklad form (exempelvis vill vi inte visa vad varje användare lämnat 

för personlig kommentar till sin ledighetsansökan). Med AllApplications är det väldigt enkelt att 

se när alla andra tagit ledigt.   

5.7.3 För Administratörer 

En administratör har, förutom de views som en användare kommer åt, ytterligare två views till 

sitt förfogande; Administrate och EditApplications. Administrate är huvudview:n för 

administrationen, hit hämtas alla ansökningar som finns i databasen och stoppas i en collapse-

komponent (precis som i view:n ViewAllApplications). För att ansökningarna ska bli mer 

överskådliga har en kontroll om en ansökan är ny, under behandling eller slutförd och sorterar in 

dem under olika rubriker baserat på detta 

Figur 17 Adminstrationsvyn 
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Genom att trycka på den svarta ikonen med en skiftnyckel tas administratören till view:n 

EditApplications, därifrån går det uppdatera en ansökans status och lämna en kommentar till 

användaren. När en administratör uppdaterar en ansökan skickar systemet ett mejl till berörd 

användare för att tala om vad som skett.  

 

Noteringsvärt är att en administratör inte kan ändra en ansökans innehåll eller ta bort den, 

endast sätta dess status och lämna ett meddelande till användaren. Detta för att vi inte ville att 

en administratör skulle kunna ändra ansökans innehåll och därefter godkänna.   
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5.8 Slutresultat 

 

Figur 18 Plattformen i sin helhet 

 
Figur 19 Semesterapplikationen i sin helhet 
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5.9 Systemskiss 

 

Figur 20 En enklare systemskiss   
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Kapitel 6 

Analys och diskussion 

Kapitlet omfattar en diskussion av den teoretiskt och empiriskt inhämtade 

kunskapen och återkopplar till rapportens syfte och frågeställning. 

6.1 Inledning 

I det teoretiska kapitlet gick vi igenom tre olika tekniker för att skapa mobila webbsidor och en 

lång rad av programmeringsspråk, utvecklingsverktyg och hostingmiljöer avsedda för RWD 

(eftersom det var tekniken vi valde att arbeta med). Alternativen var långt fler än vad som 

krävdes för att implementera plattformen och semesterapplikationen.  

 

I empirikapitlet framgår det hur vi vägt teknikerna vi samlade in i det teoretiska avsnittet mot det 

problem vi stod inför och hur en vinnare korades. Dessutom förklarades varför vi valde Visual 

Studio, TFS och Azure framför alla andra alternativ, trots att alla skulle kunnat användas för att 

uppnå likvärdiga resultat. 

 

Utifrån detta anser vi att det vi skrev redan i inledningen av rapporten, “Vilken väg som väljs 

verkar helt bero av vilka krav finns för en viss applikation och hur mycket tid som kan avvaras 

för utveckling och underhåll”, stämmer väl in. 

 

Även om vi har sett att många experter har olika åsikter om vilken teknik som ska väljas över 

andra bör varje webbsida, ny som gammal, som tittar på en mobil lösning behandla 

frågeställningar likt dessa innan de går över i implementation; 

 

 Vad ska man kunna göra i en mobil enhet? 

 Hur stor användarbas behöver täckas? 

 Vad är man beredd att lägga i tid och resurser? 

 

För vår del ledde svaren på frågorna oss till RWD, vilket är den teknik som analysen och 

diskussionen i huvudsak fokuserar på.  
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Vidare kommer vi behandla utvecklingsprojektet i sin helhet. Då vi inte anpassade en befintlig 

webbplats till RWD, utan skapade en helt ny ifrån grunden, behövde vi arbeta med betydligt fler 

delar än ren design i RWD som var vårt syfte att analysera i rapporten. Om vi inte gjort det, 

hade vi fått en helt betydelselös design utan innehåll som inte kommit någon (och framför allt 

inte Sigma) till direkt nytta.  

6.2 Uppgiften hos Sigma 

När vi inledde diskussionerna med Sigma om ett examensarbete hos dem sa vi tidigt att vi 

kunde tänka oss att göra någon form av mobil applikation. Detta ledde till en uppgiftsbeskrivning 

där vi skulle bygga en applikation från ax till limpa och under utvecklingens gång också skapa 

grunden för en plattform som i förlängningen kunde bära flera olika applikationer.  

 

Att ta fram en plattform är inte det enklaste, det handlar mycket om att utveckla komponenter 

som går att återanvända och skapa ramverk. Vilket är ganska diffust om man inte vet riktigt vad 

plattformen ska uppfylla för funktion från början. Därför förstår vi i efterhand varför Sigma 

rekommenderade oss att börja med semesterapplikationen – så vi fick något att utgå ifrån. 

Tiden för att slutföra både semesterapplikationen och en hel plattform blev för knapp och efter 

implementationens avslutande anser vi att det finns en del kvar att göra med plattformen innan 

den kan betraktas som en fullskalig plattform. Vi hann färdigställa den absoluta grunden med 

inloggning, användarhantering och en simplare design att bygga applikationer på. Återstår gör 

bland annat centralisering av kod och hur man ska göra komponenter och menyer fullt 

tillgängliga för applikationer att hämta in och enkelt återanvända. 

 

Semesterapplikationen överlämnade vi däremot fullt fungerande efter de krav som definierats i 

kravspecifikationen (kapitel 5.1). Trots det hade vi gärna lagt ett par veckor till för att göra den 

ännu bättre och kunna förverkliga fler av de förslag vi fick in från Sigmas anställda under 

intervjuerna (kapitel 4.1.2). 

 

Eftersom Sigma gav oss väldigt fria händer att lösa uppgiften vi tilldelats kunde vi titta väldigt 

brett på hur problemet kunde lösas och användarstudien ledde oss till RWD. Förutom en design 

byggd i RWD fick vi ta alla beslut om serverspråk, verktyg och utvecklingsmiljöer, vilket har tagit 

en hel del tid från vårt projekt. Vi har varit tvungna att sätta oss in i och lära oss utveckla i .NET, 

som vi hade väldigt begränsad kunskap om innan examensarbetet. I rapporten har sedan vårt 
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intresse legat i att göra en god analys av tekniken vi valde, inte hur applikationen och 

plattformen kodades i detalj.   

6.3 RWD - Från idé till trend till standard 

Begreppet webbdesign har funnits sedan de första webbsidorna såg dagens ljus på 90-talet, 

men konceptet responsive web design tog fart först 2010 när Ethan Marcotte införde uttrycket i 

en artikel (mer om detta i kapitel 3). Detta i en tid då surfande med mobila enheter växte i 

rasande takt och utvecklare kämpade med att ta fram mobila versioner av sina webbplatser.  

 

Ethans artikel visade att man med enkla medel kunde få sin webbplats att svara på besökarens 

skärmupplösning och anpassa innehållet efter denna - så användarupplevelsen blev bra även 

på de minsta skärmarna. Att lösa problemet med att anpassa webbplatser för mobila enheter 

med RWD, som inte kräver några externa funktioner, blev en teknik som snabbt eskalerade. 

Redan 2012 rankades RWD som den näst största trenden inom webbutveckling och spåddes 

en lysande framtid.   

 

Av det som går att läsa idag om RWD är det tydligt att RWD, om det inte redan är, kommer att 

bli en vedertagen standard och ingå i det generella begreppet “webbdesign”. Att skapa en ny 

webbplats idag som inte är responsive är helt enkelt föråldrat. Med en så lavinartad utveckling 

blir det naturligt att ställa sig frågan om inte RWD fortsätter växa och kommer konkurrera ut 

Native- och HTML5 applikationer? Ett av de ledande analysföretagen, Gartner, tror starkt på 

RWD i framtiden men anser att tekniken inte har vad som krävs för att helt slå ut mobila 

applikationer (varför återkommer vi till senare i diskussionen). Även stora aktörer på 

marknaden, som Google, rekommenderar utvecklare att använda tekniken RWD.  

6.4 Varför välja RWD? 

Vi har i rapporten hyllat och påvisat hur populärt RWD är idag, men är det så självklart att alltid 

välja just den tekniken? Det finns trots allt frontfigurer inom webbdesign, däribland webbgurun 

Jacob Nielsen, som menar på att RWD inte ger bra resultat nog för mobila enheter (vilket vi tog 

upp i kapitel 4). Enligt honom krävs det två versioner av en webbplats om man inte tänker 

bygga en applikation, en anpassad för datorer och en för mobila enheter.  
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RWDs mest uppenbara fördel är naturligtvis att man endast behöver tänka på en sida och en 

design. Detta tack vare (och med stöd av) Media Queries i CSS3 där allt man måste ta hänsyn 

till är vilka typer av upplösningar webbsidan ska skala om efter och implementera anpassade 

stilmallar. Därefter vet man att samma webbsida är fullt kompatibel med datorer, surfplattor och 

mobiltelefoner. 

 

Vidare faller det sig naturligt att underhåll blir både enklare och snabbare när du endast har en 

webbsida. Ändra koden på ett ställe och det får genomslag på alla enheter, direkt. Eftersom 

man slipper tänka på en mobil lösning blir RWD vidare ett kostnadsbesparande alternativ 

eftersom du endast arbetar med en webbplats, inga mobilsidor eller applikationer. Man sparar 

inte bara in på utvecklingskostnad utan även kostnader för domännamn, utvecklarlicenser för 

mobila plattformar och hostning. 

 

Tillsist är en annan klar fördel vi upptäckte med RWD att det finns mycket att få gratis, så man 

inte själv behöver fundera över vilka skärmupplösningar man behöver ta hänsyn till. I vårt 

projekt använde vi som bekant Bootstrap, som helt gratis tillhandahåller en uppsjö av olika 

komponenter och templates vilka alla är responsive. En annan välkänd aktör är WordPress som 

också erbjuder färdiga webbsidelösningar med templates i responsive web design. Använder du 

någon av dessa kan du bygga utifrån det som finns färdigt och därmed helt inrikta dig på det 

visuella utseendet för just din webbplats. 

6.5 Begränsningar i RWD 

Även om det finns mycket som är positivt med att använda sig av RWD finns det ett antal 

nackdelar man bör känna till. Det bör emellertid påpekas att vi anser att dessa nackdelar inte 

gör RWD till ett dåligt alternativ att använda. Dess begränsningar handlar snarare om, beroende 

på webbsida eller applikation, att det kan vara nödvändigt att komplettera RWD med andra 

tekniker, då det inte täcker alla behov.  

 

RWD har inte gjort sig känd som den mest banbrytande tekniken när det gäller prestanda, 

mycket beroende på att en enhet alltid måste ladda in hela webbsidan vid varje nytt besök. Nu 

är dagens uppkopplingar, både fasta och mobila, så pass snabba att vanligt webbsurfande inte 

upplevs som långsamt, men RWD kan inte mäta sig med en riktig mobil applikation när det 

kommer till prestanda. 
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En annan sak som är väldigt tråkigt med RWD är att det inte går att dra nytta av den mesta 

hårdvaran i mobila enheter, som exempelvis kamera. Ett klart minus om man tänkt att en 

användare ska kunna integrera mer med sin mobila enhet.  

 

Eftersom RWD är en teknik för att anpassa designen av en webbplats kan den av förståliga skäl 

inte användas i ett så kallat offline-läge. En mobil applikation brukar däremot kunna användas 

åtminstone delvis utan tillgång till uppkoppling, därmed är RWD lite mer begränsad när det 

kommer till tillgänglighet. 

 

Idag är det vidare väldigt populärt att skicka aviseringar till mobila enheter när något intressant 

inträffat på en webbsida, istället för att användaren själv ska behöva se efter detta. Tyvärr har 

RWD ingen möjlighet att använda detta, då funktionen endast finns för Native applikationer. Vad 

som däremot går att göra, vilket vi också gjorde, var att när något speciellt inträffade på 

webbplatsen skickades ett e-postmeddelande ut. Det ger ett snarlikt resultat eftersom de flesta 

användarna har sina e-postkonton kopplade direkt till telefonen eller surfplattan.  

 

Avslutningsvis är det inte alltid användare har samma behov när de besöker en webbplats från 

en mobil enhet som en dator, vilket i vissa lägen kan behöva återspeglas i hur webbplatsen 

presenteras. Ett sådant dilemma går inte lösa på ett smart sätt med endast RWD, där behövs 

två olika webbsidor eller en applikation.     

6.6 Sammanfattning 

6.6.1 Uppgiften hos Sigma 

Uppgiften hos Sigma ställde oss inför nya programmeringsspråk och miljöer, som vi inte varit i 

direkt kontakt med under studietiden. Det gjorde att vi inte kom riktigt så långt som vi hade 

hoppats på, semesterapplikationen färdigställdes enligt kravspecifikation men plattformen anses 

inte vara klar. Vi hade också önskat det funnits lite mer tid till att göra semesterapplikationen 

ännu bättre och förverkliga fler av de förslag vi samlade in under användarstudien.    

6.6.2 RWD 

RWD har på kort tid gått från ett koncept till en av de största trenderna inom webbutveckling. 

Det är nästan underförstått idag att nya webbsidor ska vara i RWD. Trots det är inte RWD det 
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självklara alternativet som löser alla problem dagens utvecklare står inför när det gäller den 

stora floran av surfande enheter. RWD är en utmärkt grund att arbeta utifrån men för större och 

mer krävande webbplatser täcker det inte alla behov, då behövs det komplement i form av 

mobila applikationer som kan dra full nytta av de mobila enheterna. 

 

Teknik 
Endast 

Webb 

Webb + Global 

App 

En App per 

plattform 
Mobil hårdvara Aviseringar 

RWD    
  

Native    
  

HTML5 App    
  

Tabell 4 Enkel överblick för teknikerna 
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Kapitel 7  

Slutsatser 
I det avslutande kapitlet presenteras egna slutsatser och reflektioner över 

rapporten och projektets gång.  

 

När man startar ett utvecklingsprojekt från noll och på förhand inte är insatt i verktygen som ska 

användas för att nå målet, är det väldigt svårt att uppskatta tidsåtgången. Vi började 

examensarbetet med att ta fram en noggrann planering i ett exceldokument, där vi förutom att 

lista alla leverabler försökte beräkna antalet dagar som skulle gå åt till de olika momenten och 

sätta deadlines utefter det. Såhär efter avslutat projekt kan vi konstatera att planeringen med 

avseende på deadlines höll bra, men själva utvecklingsdelen föll inte riktigt ut som projekterat.  

 

I takt med att utvecklingen fortskred och kunskapen om verktygen vi använde blev bättre, 

hittade vi nya saker som vi inte tänkt på i planeringsfasen. Håller man då helt själv i såväl 

planering som kravspecifikation och det detaljerade målet - var dras gränsen för när det får 

räcka? När tiden började bli knapp bockade vi av det vi utvecklat mot kravspecifikationen och 

kunde konstatera att vi nått de mål som var definierade där, även om vi själva (som utvecklare) 

hade velat göra vissa delar betydligt bättre än de blev.  

 

Vad gäller RWD kan vi dra slutsatsen att det är en mycket bra teknik att utgå från för att möta 

dagens krav från användare när det gäller mobil surfning. RWD gör din webbplats fullt skalbar 

för floran av mobila enheter vi idag surfar med och du når dit ganska snabbt tack vare att 

grunden för RWD finns gratis tillgänglig på Internet. I det absolut enklaste utförandet behöver du 

endast fylla på en färdig webbsidetemplate med ditt eget innehåll.  

 

Därmed skulle vi vilja påstå att RWD är alternativ som räcker hela vägen för privatpersoner som 

vill att deras webbsidor ska hänga med i dagens utveckling. För företag och välbesöka 

webbplatser, beroende på vilka tjänster som tillhandahålls och krav som ställs av användarna, 

är det högst troligt att RWD behöver kompletteras med en applikation för bästa resultat. Även 

om RWD behöver kompletteras med andra lösningar tror vi inte det på något sätt är en dålig idé 

att webbplatsen är fullt skalbar i RWD. Krävs det att applikationer utvecklas för alla stora mobila 

plattformar är det troligt att ett företag inte släpper alla på samma gång. Istället rullar man ut 
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några i taget, och då fungerar webbplatsen ändå skapligt för de mobila användare som ännu 

inte har fått sin egen applikation om man använt sig av RWD.  

 

RWD är en teknik som är här för att stanna och i takt med att utvecklingen går framåt, ta allt mer 

rygg på Native alternativen. Att RWD en dag skulle kunna konkurrera ut behovet av separata 

applikationer känns i dagsläget inte alls troligt, styrkan hos renodlade applikationer kommer 

även i framtiden stå på stadig mark.   
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BILAGA 

Intervjufrågor 
De frågor vi ställde till Sigmas anställda under användarstudien. 

Bakgrund 

  

● Hur semesterplanerar du idag? 

● Är det några skillnader mellan att boka in en ledig dag mot en hel semester? 

● Vilka enheter använder du i jobbet (dator, surfplatta, mobiltelefon..)? 

● Fungerar det bra idag, det vill säga ser du ett behov av en semesterapp eller inte? 

 

Om applikationen 

  

● Hur skulle du vilja att din semesterplanering såg ut? Exempelvis ska den efterlikna en 

kalender du kan bläddra i och fylla i ledighet eller vill du bara lägga in dina dagar i ett 

formulär för du ändå alltid vet vecka och dag du ska vara ledig. 

● Hur ställer du dig till en översiktsvy för dina inlagda semesterdagar? Se andras/alla 

semestrar? 

● Aviseringar - skulle du vilja få ett mejl när chefen godkänner (nekar?) din semester? 

Påminnelse ett par dagar innan din ledighet, så du inte glömmer...? 

● Vad är viktigast, en enklare och väldigt användarvänlig applikation eller en som mer 

fokuserar på funktionerna och inte presentationen? 

● Ditt minimumkrav för att byta dagens semestersystem mot en ny applikation? 

● Andra önskemål och övriga funderingar? 

 

Chefspecifika frågor 

  
● Hur godkänner/nekar du en semesteransökan idag? 

● Hur skulle du vilja ha inkommande (och utgående) ansökningar organiserade? 

● Generell översiktsbild över all semester, eller vara synlig på individnivå? Båda? 

● Hur ser tidsrapporteringen ut med avseende på plusflex, komp, arbetstidsförkortning 

etc? Var håller den anställde koll på detta? 

  



 

 
 

På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid 

från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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